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18 августа отметит свой юбилейный 
День рождения наша любимая, лас-
ковая, добрая, заботливая, золотая 
наша внученька и правнучка 

ДЕМОЧКО 
Ирина Юрьевна 

(с. Заря) 

Пусть Тебя судьба хранит,
Ангел – жизнь оберегает, 
Пусть в душе огонь горит, 
Никогда не угасает. 
Мы желаем от души, 
Чтоб с Тобой была удача, 

Чтоб дела все в гору шли 
И решались все задачи. 

С любовью – ба-
бушка Валя, де-

душка Женя, 
прабабушка 

Лида
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 Вступайте на військову  Вступайте на військову 
службу за контрактом!службу за контрактом!

Чернігівський районний військовий комісаріат проводить 
відбір кандидатів для направлення на військову службу за 
контрактом у Збройні Сили України. Запрошуємо громадян 
України віком від 18 до 60 років на посади рядового, сержант-
ського та старшинського складу. 

Громадянам, які виявили бажання проходити військову 
службу за контрактом, необхідно подати до військового ко-
місаріату заяву з проханням щодо прийняття їх на військову 
службу за контрактом. На підставі переліку вакантних по-
сад потенційним кандидатам будуть запропоновані посади, 
з урахуванням пріоритетності в їхньому комплектуванні.

Окрім різноманітних пільг, таких як отримання житла за 
рахунок держави, та гідного грошового забезпечення (від 

7000 до 8500 грн), впроваджено грошову винагороду для 
осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, 
на особливий період, у разі їх прийняття на військову служ-
бу за контрактом: рядовому складу — вісім мінімальних за-
робітних плат (11 024 грн), сержантського та старшинського 
складу — дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн), 
офіцерського складу — десять мінімальних заробітних плат 
(13 780 грн).

За додатковою інформацією та для подання заяви звер-
тайтеся за адресою: смт Чернігівка, вул. Українська, 14, 
районний військовий комісаріат. Робочі дні: понеділок – 
п’ятниця, з 8.00 до 17.00. Тел.: (06140) 9 11 06, (06140) 
9 11 91.

 
 
 

 
24 серпня на централь-

ному стадіоні селищно-
го парку (смт Чернігівка) 
відбудеться ІІ районний 
ФЕСТИВАЛЬ ПОВІТРЯ-
НИХ ЗМІЇВ. У програмі: 
змагання на кращий са-
моробний змій, оригіналь-
не оформлення повітряних 
зміїв, конкурси знавців, 
майстер-класи. На пере-
можців чекають призи, а на 
учасників – солодкі пода-
рунки. Початок – о 8.00. 

Територіальна організація 
Політичної партії «Опозиційний 

блок» у Чернігівському районі 
Запорізької області  

• 19 СЕРПНЯ – ДЕНЬ 
ПАСІЧНИКА!

Дорогі друзі! Щиро вітаємо  бджо-
лярів із Днем пасічника!

За покликанням душі ви долучили-
ся до надто складної, але дуже цікавої, 
сповненої романтики справи, яку наші 
пращури започаткували в сиву давни-
ну та секретів якої природа прибере-
гла ще на багато поколінь пасічників.

Бажаємо всім добра і миру, міцного 
здоров’я, натхнення, щасливої світлої 
долі та багатих медозборів на радість 
людям!
Віктор               Віктор 
Годлевський,                                   Дудукалов,
голова                                            голова 
районної ради                                                                районної державної 

адміністрації

Чернігівська районна 
партійна організація 
«ВО “Батьківщина”» 

ЗАПРОШУЄ 
НА СВЯТКОВИЙ 
КОНЦЕРТ, 

присвячений 
Дню Незалежності 

України, який відбудеться 
20 серпня 2016 року.
Початок —  о 19 годині 

на площі біля приміщення 
Чернігівського РЦКД.

Оргкомітет

• 19 СЕРПНЯ — ДЕНЬ ПАСІЧНИКА

«ЗА КОРИСТЬ, ЯКУ ПРИНОСИТЬ БДЖОЛА, «ЗА КОРИСТЬ, ЯКУ ПРИНОСИТЬ БДЖОЛА, 
ЇЙ ВАРТО ВСТАНОВИТИ ПАМ’ЯТНИК»ЇЙ ВАРТО ВСТАНОВИТИ ПАМ’ЯТНИК»

Артем ЗАВНЕУСОВ
Фото Володимира ПЕНЕЖКА

ББджолярством джолярством чернігівець Віктор 
Харченко займається вже 46 років поспіль, відто-

ді як дев’ятнадцятирічним отримав у подарунок свій пер-
ший вулик. Нині йому 65, і він досі у «строю».

– З дитинства у мене була 
така натура — не міг всиді-
ти без діла. До того ж, якщо я 
щось хотів, то сам заробляв 
на це своєю працею, – згадує 
співрозмовник. 

Приміром, коли його одно-
літки влітку відпочивали, мо-
лодий Харченко вирощував 
кролів, щоб здати їх у загот-
контору. Таким чином заробив 
на новенький мотоцикл «Ява», 
який придбав за 720 рублів у 
Донецьку.

Активний та енергійний, 
Віктор усе життя пропрацював 
водієм у «райбуді». Вечорами, 
після п’ятої, а також у вихід-
ні — на другу роботу, на пасіку. 
Трудився там до другої-третьої 
години ночі. Згадує, що задля 
отримання гарного меду багато 
кочували з вуликами у посадки 

невеличкою «бригадою» — він, 
Валерій Сахно і Юрій Онікійчук. 
У їхній компанії Харченко був 
найдосвідченішим, став сво-
єрідним учителем для това-
ришів. До речі, завдяки своїм 
знанням та завзятості він не раз 
перемагав у змаганнях серед 
бджолярів на кількість зданого 
до заготконтори меду – качав 
по 80-100 кг з вулика.

Віктор Володимирович по-
яснює: якщо хотілося заробити, 
то й робити треба було більше. 
Та вкладена у бджіл праця по-
верталася сторицею. «За те, 
скільки бджоли допомогли мені 
в житті, скільки користі прине-
сли, їм треба пам’ятник встано-
вити», – говорить бджоляр.

Останні чотири роки Віктор 
більшість часу проводить у са-
дибі в селі Нижній Токмак. Там 

його уваги потребує не тільки 
пасіка: треба й на городі попра-
цювати, і кіз на випас вивести 
й подоїти, індокачок напоїти й 
нагодувати. Відчувається рука 
господаря і в саду, який Віктор 
розбив заново після підтоплен-
ня у селі близько 17 років тому. 
Тут гнуться додолу гілки під ва-
гою стиглих яблук, слив, айви. 
Чимало й абрикосів, черешень, 
горіхів. Від сусідства дерев і 
вуликів – подвійна користь: 
бджоли запилюють квіт, забез-
печуючи гарні врожаї, а заодно 
збирають пилок для майбут-
нього меду.

Надійною помічницею 
Віктору Володимировичу зали-
шається його дружина Антоніна 
Вікторівна. Пліч-о-пліч із чоло-
віком трудилася на пасіці, на-
вчилася обрізати рамки, качати 
мед – разом за день могли ви-
добути солодкого бджоло-
продукту із 16-20 вуликів. Нині 
Антоніна Харченко працює ди-
ректором районного істо-
ричного музею, а до садиби 
приїжджає у вихідні: доглядає 
за квітами, займається кон-

сервацією, клопочеться по гос-
подарству. А викачувати мед 
Віктору Володимировичу те-
пер допомагають зять Віталій 
та онук Марк.

ШАНОВНІ ШАНОВНІ 
ЧИТАЧІ ЧИТАЧІ 

І КЛІЄНТИ!І КЛІЄНТИ!
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ 
СВЯТКОВИМИ 
ДНЯМИ НАСТУПНИЙ, 
СПАРЕНИЙ, ВИПУСК 
«НИВИ» ВИЙДЕ 
У СУБОТУ, 27 СЕРПНЯ. 
ПРОСИМО ЗВАЖАТИ 
НА ЦЕ ПІД ЧАС 
ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ.   
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• ЮВІЛЯРИ

ЖИТТЯ ВІДДАЛА КНИГАМ І ЛЮДЯМ ЖИТТЯ ВІДДАЛА КНИГАМ І ЛЮДЯМ 
Любов НАГАРНЮК, 
спеціаліст відділу культури і туризму 

1818  серпня, коли літо вступає в пору зрілості і неспіш-
ності, вгамовує спеку своїх полуднів і встеляє ран-

ки прохолодними росами, коли господарі збирають на 
полях і в садах овочі та фрукти і втішаються врожаєм, 
наша колега, ветеран культосвітньої ниви Тамара Іванівна 
Большакова, збирає власний урожай вітань від рід-
них, друзів і колег. У неї завтра – 65-річний ювілей. 

Справжній професіонал, 
подвижник бібліотечної спра-
ви і просто хороша людина, 
творча, обдарована і красива. 
Саме такі слова можна сказа-
ти про Тамару Іванівну. Колеги, 
які працюють або працюва-
ли у сфері культури, читачі і 
відві дувачі районної цен-
тральної бібліотеки вдячні 
Тамарі Іванівні за те, що 
допомагала визначити-
ся у житті, у виборі про-
фесії, не зламатися під 
ударами долі. 

«Ти лиш храм збу-

дуй, а люди в нього прийдуть!» 
Велич цієї думки Ліни Костенко 
– дороговказ усього творчо-
го життя Тамари Іванівни. Храм 
культури, просвіти, мови, кни-
ги. Вона розпочала будувати 
і не зрадила цьому по-

кликанню. Все для 
людей, усе в ім’я 

свого народу, в 
ім’я держави. 
41 рік вірного 
служіння бі-

бліотеці не зга-
сив ентузіазму 
Тамари Іванівни, 

її бажання шукати, зна-
ходити, віддавати, бути 
поруч там, де її потре-
бують. Це – не девіз, це 
її реальність, буття ви-
сокопрофесійного пра-
цівника культури. 

До цього додають-
ся окремі риси її жі-
ночності: витонченість, 
шарм, лагідність і толе-
рантність, вміння бути 
чуйною й неупередже-
ною, поміркованою і 
терплячою. Відданість 
справі і широка гро-
мадська діяльність 
не заважають Тамарі 
Іванівні бути справж-
ньою жінкою, чуйною 
і турботливою донь-
кою, мамою, бабусею. 
Кожен із працівників 
культури знає: цій лю-
дині завжди можна довіритись. 
І це, напевно, – найвища наго-
рода для неї. 

Хоча Тамара Іванівна вже на 
заслуженому відпочинку, вона 
веде активний спосіб життя: 

порядкує по господарству, 
працює на городі, вирощує 
квіти, відвідує православ-
ний храм і, звичайно, зна-
ходить час на спілкування 
з односельцями. Все це 
потребує життєвої енер-
гії. Тому хочеться, щоб Бог 
дарував їй довгі й щасливі 
роки.

Щиро вітаємо шанов-
ну ювілярку з її святом. Хай 
доля завжди буде щедрою 
до Вас, дарує безмежне 
людське щастя, невичерп-
ну енергію, довголіття. Хай 
джерело людської вдяч-
ності за Вашу турботу, до-
броту, любов ніколи не 
вичерпується, серце хай 
наповнюється світлом, 
а здоров’я й сили дарує 
Всевишній. Щирих Вам і ві-
рних друзів. Нев’янучої лю-

бові, мирного неба, радості від 
кожного прожитого дня. З роси 
і води Вам, Тамаро Іванівно! 

• 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – 25 РОКІВ БОРОТЬБИ

Заслужений художник України із НовоказанкуватогоЗаслужений художник України із Новоказанкуватого
Микола ЄРЕМЕНКО,
кандидат історичних наук

У У 2010 р. нашому зем-
ляку, художнику 

Анатолію Якимцю присвої-
ли звання «Заслужений ху-
дожник України».

Анатолій Якович Якимець 
народився 14 вересня 1943 
р. в селі Новосеменівка 
(Новоказанкувате) Чернігів-
ського району Запорізької об-
ласті, у селянській родині.

У 1966 році закінчив Одеське 
художнє училище ім. Грекова. У 
1972 р. – Московське вище ху-
дожньо-промислове учили-
ще (колишнє Строганівське) 
за фахом «Монументально-
декоративний живопис» (май-
стерня професора В.Ф. 

Бордиченко).
З 1972 р. працює в 

Запорізьких художньо-вироб-
ничих майстернях. Бере участь 

у республіканських та обласних 
художніх виставках.

З 1977 р. – член Спілки ху-
дожників України. Працює в 
жанрі монументального та 
станкового живопису. Автор 
мозаїчних панно та настін-
них розписів в екстер’єрах та 
інтер’єрах громадських буді-
вель. Портрети та натюрмор-
ти його авторства постійно 
виставляються на обласних та 
республіканських виставках. 
Станкові твори знаходяться у 
Міністерстві культури і туризму 
України та у приватних колекці-
ях у Канаді, Німеччині, Польщі.

Нині Анатолій Якович го-
тується до звітної персональ-
ної виставки. В експозиції буде 
представлена серія портретів 
сучасників у національних укра-
їнських строях, а також портре-
ти запорозьких козаків. 

БАТЬКО БАТЬКО 
Микола ЄРЕМЕНКО 

У У свої вісімдесят він досить активний, утримує го-
род із 20 сотих із поливанням, пасіку та домаш-

ню птицю. Останнім часом, коли дружина все частіше 
хворіє, на ньому кухня і прибирання в будинку. 

А ще він любить базарюва-
ти та продавати продукцію зі 
свого господарства. Їздить на 
«Ладі». Попри хронічні болячки, 
ніколи не скаржиться на життя 
та здоров’я. Мовчазний, сер-
йозний, розсудливий. 

Мій батько народився 9 
серпня 1936 року у місті Сталіно 
(Донецьк), у родині уродженця 
с. Низяне Федора Васильовича 
Єременка та уродженки с. 
Новопрокопівка Токмацького 
району Анни Юхимівни Іщенко. 
Федір Васильович приїхав на 
роботу на металургійний комбі-
нат, а велику селянську родину 
Іщенків розкуркулили, вивез-
ли у степ і залишили там лютне-
вої ночі. Родина змушена була 
переїхати до м. Сталіно, ряту-
ючись від смерті, хоча одна ди-
тина померла тої ж зими.

З початком Другої світової 
війни, у лютому 1941 р., Федір 
Васильович (якого не мобілізу-
вали через хворобу) разом із 
родиною (тоді в ній з’явився ще 
один син — Леонід), рятуючись 
від голодної смерті, поверта-
ється до батьків у с. Низяне. 

У пам’яті залишився спомин 
про те, як він із батьком ходив 
до річки, де той сапеткою ловив 
щук і раків. Особливо ж – коли 
батько брав із собою на косови-
цю, де він косив хліб лобогрій-
кою, запряженою кіньми. 

Федора Васильовича 
мобілізували у верес-
ні 1943 року. Вирушаючи 
на фронт, із навчальної 
частини передав рідним, 
щоб чекали на станції 
Низяне. Там він востаннє 
бачив батька, який пода-
рував йому пілотку. 

Федір Васильович 
Єремен ко – кулемет-
ник, отримав поранен-
ня в першому бою на лінії 
«Вотан». А далі – фрон-
ти. Автоматник танко-
десантної роти в одному 
з боїв автоматним вог-
нем знищив 11 фашист-
ських солдатів, за що 
був нагороджений орде-
ном Слави ІІІ ст. Загинув 
на станції Сзош під 
Вільнюсом у жовтні 1944 
року.

У голод 1946-1947 
років, коли на Низянах 
поїли всіх котів і собак, 
вдова Анна Юхимівна 
вирішує переїхати до с. 
Контеніусфельд (Довге), 
де від менонітів залишили-
ся сади. Поля там поросли 
бур’янами, у яких було багато 
птахів і ховрахів – їх вживали в 
їжу. Тими страшними роками 
родину рятувала корова, пода-
рована батьками чоловіка. На 
молоці від неї жили ще п’ять 

сімей, а саму годувальницю 
використовували ще й на по-
льових роботах у колгоспі. Анна 
Юхимівна, виконавши план тру-
доднів, отримала за 1947 рік у 
рахунок оплати 48 кг пшениці. 

Закінчивши у своєму 

селі початкову шко-
лу і семирічку в сусідній 
Богданівці, батько всту-
пив до Молочанського 
ПТУ, де отримав спеціаль-
ність механізатора. Далі – 
робота у Стульневській 
(Владівській) та 
Богданівській МТС, у 
колгоспі ім. Сталіна, 
який потім переймену-
вали на колгосп ім. ХХІІ 
з’їзду КПРС. Трактори 
«Універсал», СТЗ «Наті», 
ДТ-54, МТЗ, Т-150, а в 
літній період – комбайни 
СК-5, «ДОН-1500» були 
його сталевими кіньми. 
Понад 30 років комбай-
нерував, кілька разів їз-
див збирати врожай на 
цілину. 

Був одним із визнаних 
лідерів серед комбай-
нерів району та області. 
Щоб потрапити до його 
екіпажу, довгинці тягну-
ли жереб, бо знали: де 
Федорович, там резуль-
тати і гідна зарплатня. 
Він першим їхав на поле 
і першим із поля, авто-
ритетний наставник і 
товариш. 

Шість медалей та ор-
ден «Знак Пошани» ста-
ли підтвердженням його 
трудової звитяги, не ра-

хуючи чисельних премій, цінних 
подарунків, грамот та два авто 
поза чергою, на яких, щоправ-
да, не вистачало часу їздити. 

А ще були численні оздо-
ровчі та туристичні поїздки. З 
часом ще гостріше поставало 

питання про відвідування мо-
гили батька. В одній із поїздок 
до Прибалтійських республік 
Микола Федорович після три-
валих пошуків (прах перепохо-
вували тричі) таки знайшов у 
місті Вільнюс місце поховання 
батька. На пам’ятнику прізвище 
Єременко повторювалося де-
сятки разів, але по-батькові не 
співпадало. Він вірить, що саме 
там похований його батько, а в 
написи закралася помилка. Хто 
знає, як вони, ці могили, в чужій 
країні? 

Зі своєю коханою дружи-
ною Валентиною Іванівною (у 
дівоцтві – Конопля) він позна-
йомився ще у школі. У шлюбі 
вони вже 62-й рік у мирі і злаго-
ді. Донька Світлана з родиною 
давно проживає в республіці  
САХА – Якутія,  у шахтарсько-
му містечку Нерюнгрі. До бать-
ків приїздять разом із онуками 
та правнуками.

Батько останнім часом ду-
має: як могло так статися, що 
між сусідніми країнами така 
ворожнеча? Як так вийшло, 
що його мала Батьківщина – 
Донецьк – тепер не Україна? 
Селянської мудрості політикам 
– то, можливо, і справи пішли 
б інакше. А людям треба біль-
ше поваги, терпимості і любові 
одне до одного. 

Батько планує завтраш-
ній день і вірить, що він буде 
кращим.

Із Днем народження Тебе, 
Батьку. Дякую Господу за те, 
що Ти є, а Тобі – за твою любов, 
працю та звершення, які здій-
снило ваше покоління. 
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Запорізького ОЛЦ МОЗ України

У У Запорізькій області, разом із іншими південни-
ми регіонами, відзначається найвища захворюва-

ність на гострі кишкові інфекції (ГКІ) в Україні. У теплу пору 
року у нас реєструється до 70% річної захворюваності. 

Найвищі показники захво-
рюваності, як правило, реє-
струються в липні-серпні, коли 
у спеку легко розмножуються 
збудники ГКІ та легко активізу-
ються всі шляхи передачі цих 
інфекцій: і харчовий, і водний, і 
контактно-побутовий. 

Протягом останніх трьох ро-
ків в області влітку збільшила-
ся кількість випадків ГКІ, що 
пов’язано зі значним збіль-
шенням кількості відпочива-
ючих у приморських зонах 
порівняно з попередніми рока-
ми. Починаючи з середини лип-
ня і протягом серпня щотижня 
реєструється в середньому 400 
випадків захворювань на ГКІ, 
більше половини з них – серед 
дітей.

Дуже часто захворюван-
ня пов’язані зі вживанням про-
дуктів, придбаних на пляжах 
та стихійних ринках: в’яленої 
риби, варених креветок та куку-
рудзи, шашлику з морепродук-
тів, виробів із м’ясом (пиріжків, 
чебуреків тощо), салатів та ін. 
Дуже часто чинником переда-
чі також служать погано вимиті 
овочі, фрукти та ягоди. 

Завдяки тому, що 
наприкінці літа через 
постійну спеку накопи-
чуються мікроорганізми 
на об’єктах зовнішнього 
середовища (море, річ-
ки, ставки тощо), багато 
маленьких дітей можуть 
захворіти в результаті ку-
пання у цих водоймах, 
заковтнувши воду. В се-
редньому в цей період  у 
близько 10% усіх випадків 
ГКІ реєструється саме та-
кий фактор передачі.

Влітку дуже легко захворі-
ти на особливо небезпечну хво-
робу – холеру. Шляхи передачі 
цієї інфекції аналогічні шляхам 
передачі гострих кишкових ін-
фекцій. В області з травня по 
жовтень постійно проводиться 
моніторинг циркуляції холер-
них вібріонів серед населення 
і на об’єктах зовнішнього се-
редовища. Станом на 5 серпня 
на вібріофлору обстежена 3771 
особа з дисфункцією кишково-
го тракту, в тому числі хворих 
на ГКІ – 2576. Холероподібні 
вібріони знайшли у п’яти 
людей: у двох мешканців 

м. Бердянськ, по одному хво-
рому – в Запоріжжі, Мелітополі 
та Бердянському районі. 
Постраждалі з Бердянська, 
Мелітополя та Бердянського 
району своє захворювання 
пов’язують із купанням у відкри-
тих водоймах. Шлях зараження 
постраждалого з м. Запоріжжя 
наразі встановлюється.

У 2016 році з початку моніто-

рингового періоду із навколиш-
нього середовища відібрано 
1123 проби. Холероподібні ві-
бріони виділені в 172 пробах 
(15,31%). Холерні вібріони, які 
викликають класичну холеру, в 
поточному сезоні не виділяли-
ся ні від людей, ні з об’єктів зо-
внішнього середовища.

У більшості випадків тільки 
від людини залежить, захворіє 
вона на кишкову інфекцію або 
холеру чи ні. Щоб запобігти за-
хворюванням на гострі кишкові 
інфекції, в тому числі викликані 
холероподібними вібріонами, а 

також на холеру, треба дотри-
муватися наступних основних 
правил. 

– У спекотну пору року 
дуже обережно вживайте по-
тенційно небезпечні страви: 
кремові вироби, холодець, лі-
верну ковбасу, молочні про-
дукти, страви з м’ясного та 
рибного фаршу, з різними під-
ливами, салати, заправлені ма-

йонезом або сметаною. 
Їжте їх безпосеред-
ньо після приготування. 
Зберігати ці продукти не 
рекомендується навіть у 
холодильнику.

– Не залишайте по-
тенційно небезпечні 
продукти в теплі навіть 
ненадовго – за таких 
умов на них  швидко роз-
множуються хворобот-
ворні мікроби.

– Не купуйте вже роз-
різані кавуни і не надрі-
зайте їх під час купівлі. 

Ретельно мийте кавун перед 
уживанням. Початий кавун не 
зберігайте тривалий час навіть 
у холодильнику.

– Не купуйте зіпсовані 
фрукти, бо вони – чудове се-
редовище для розмноження 
мікроорганізмів.

– У місцях вуличної торгів-
лі готова продукція може за-
бруднюватися пилом, піском, 
частками землі, які перено-
сяться вітром. Продукцію може 
забруднити і сам продавець, 
якщо він хворий на кишкову ін-
фекцію або є її носієм. 

– Не куштуйте на ринках 

ягоди, фрукти, овочі. Не вжи-
вайте їх немитими, навіть якщо 
вони зібрані на вашій ділянці. Із 
землі та брудних рук на них по-
трапляють збудники кишкових 
інфекцій.

– Мийте овочі, фрукти та 
ягоди тільки якісною питною 
водою.

– Не купуйте на ринках ков-
баси домашнього приготу-
вання та інші подібні вироби, а 
також в’ялену рибу.

– Кип’ятіть упродовж 3-5 
хвилин (а не просто доводьте 
до кипіння) молоко, придбане 
на ринку, а з базарних сиру та 
сметани готуйте страви, які під-
даються тепловій обробці.

– Завжди звертайте увагу на 
терміни реалізації продукції.

– Не купуйте будь-які про-
дукти, якщо сумніваєтеся в 
дотриманні правил їхнього при-
готування та зберігання. Ніколи 
не купуйте продукцію, яка готу-
ється у вуличних кіосках (шаур-
ма, піца і т. і.), якщо там немає 
проточної води, не створе-
ні умови для приготування цих 
продуктів та миття рук.

– Вживайте тільки кип’ячену 
або бутильовану воду.

– Купаючись у відкритих во-
доймах (море, річки, ставки), 
ніколи не ковтайте воду.

– Ніколи не купуйте на пля-
жах оздоровчої зони будь-які 
морепродукти, в’ялену рибу 
та страви, які швидко псують-
ся (чебуреки, біляші, кукурудзу 
тощо).

– Завжди мийте руки перед 
уживанням їжі. 

• ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
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Ірина БЕРЕЗЮК,
начальник Чернігівського 

відділення Токмацької ОДПІ

• НЕПРИБУТКОВІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДО 16 ВЕРЕСНЯ 
2016 РОКУ ПОВИННІ 
ПІДТВЕРДИТИ СВІЙ 
СТАТУС

КМУ постановою від 13 липня 
2016 р. № 440 затвердив Порядок 

ведення Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, включен-
ня неприбуткових підприємств, 
установ та організацій до Реєстру 
та виключення з Реєстру.

Постанова № 440 набрала 
чинності 16 липня 2016 р. (опублі-
кована в «Урядовому кур’єрі» від 
16 липня 2016 р. № 132).

ДФС протягом двох місяців 
із дня набрання постановою чин-
ності (з 16 липня 2016 р.) над-
силатиме до неприбуткових 
організацій письмові запити про 

надання у місячний строк із дня їх 
отримання відповіді щодо відпо-
відності неприбуткової організації 
вимогам, встановленим п. 133.4 
ПКУ.

Крім зазначеної відповіді, не-
прибуткові організації мають на-
дати завірені копії установчих 
документів, а житлово-будівельні 
кооперативи —  завірені копії до-
кументів, які підтверджують дату 
прийняття в експлуатацію закін-
ченого будівництвом житлово-
го будинку та факт спорудження 

або придбання такого будинку 
житлово-будівельним (житловим) 
кооперативом.

Якщо неприбуткова організа-
ція відповідає вимогам п. 133.4 
ПКУ, ДФС приймає рішен-
ня про включення такої органі-
зації до Реєстру неприбуткових 
установ.

Якщо подані документи не від-
повідають вимогам, встановленим 
п. 133.4 ПКУ, неприбутковій орга-
нізації надсилається відповідне 
повідомлення. При цьому така ор-

ганізація не може бути виключена 
до 1 січня 2017 р. з Реєстру непри-
буткових установ та організацій.

Крім того, МФУ наказом від 
17 червня 2016 р. № 553 затвер-
див Звіт про використання до-
ходів (прибутків) неприбуткової 
організації.

Наказ № 553 набирає чинності 
з дня його офіційного опублікуван-
ня (опублікований в «Офіційному 
віснику України» від 2 серпня 
2016  р. № 58).

• ПОЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

ЗА ОДИН ДЕНЬ – ТЯЖКЕ ДТП І СМЕРТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ – ТЯЖКЕ ДТП І СМЕРТЬ 
Марина ЛОЛА

У У липні співробітники Чернігівського відділення поліції 
розкрили сім злочинів, три з яких – тяжкі. Відповідним 

особам повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, се-
ред яких – зловживання службовим становищем та розтрата 
бюджетних коштів під час проведення реконструкції кисне-
вої станції Чернігівської ЦРЛ, зберігання марихуани та ко-
ноплі, доведення неповнолітнього до стану алкогольного 
сп’яніння, наруга над могилами, крадіжки. Про те ж, якої ро-
боти додали правоохоронцям два перших тижні серпня, роз-
повів т.в.о. начальника ВП, майор поліції Сергій Попов. 

Хоча з початку року у райо-
ні на 15% поменшало злочинів у 
громадських місцях (тоді як за-
галом по області їхня кількість 
зросла на 22-27%), наші земля-
ки продовжують ставати жерт-
вами крадіїв на вулицях. Так, 
3 серпня владівець залишив 
біля одного з сільських кафе-
барів свій велосипед і, повер-
нувшись, не знайшов його на 
місці. Без нагляду кинув дво-
колісний транспорт і житель 
Панфілівки – у нього велосипед 
викрали біля сільської ради. 
Правоохоронці попереджають: 
усе частіше закон порушують 
особи, які відбули покарання 
в місцях позбавлення волі, і ті, 
хто має незняту чи непогаше-
ну судимість (39 і 27 випадків із 
початку року відповідно), а та-
кож громадяни без постійного 
джерела прибутку. Щоб не до-
велося звертатися до поліції, 
бережіть своє майно і не покла-

дайтеся на людську чесність.
Не припиняють надходити 

повідомлення про телефонні 
шахрайства. 1 серпня меш-
канцю Широкого Яру зателе-
фонував невідомий, назвався 
співробітником «Приватбанку» 
і поцікавився даними кредитної 
картки заявника. Після цього з 
кредитки зникло 8000 грн, які 
навряд чи вдасться поверну-
ти. Більш обачно повівся довги-
нець, який на подібний дзвінок 
13 серпня відреагував звер-
ненням до поліції, запідозрив-
ши шахрайство. Повідомляти 
будь-які дані про свій банків-
ський рахунок невідомому чо-
ловік відмовився, чим зберіг 
свої кошти. 

До телефонних шахрайств 
долучаються «інтернетні». 
Мешканець Розівки замовив 50 
блоків цигарок в інтернет-мага-
зині і зробив передоплату – 900 
грн. Проте після цього замов-

лення покупцю не надіслали, а 
гроші не повернули.   

За даними Чернігівського 
ВП, з початку року у районі ско-
єно 33 злочини на ґрунті ал-
когольного сп’яніння (торік за 
аналогічний період – 17). Через 
це співробітники поліції закли-
кають підприємців за жодних 

обставин не продавати спирт-
не неповнолітнім, а населен-
ня – з насторогою ставитися 
до осіб напідпитку. На жаль, 
часом такі громадяни завда-
ють шкоди не тільки тим, хто їх 
оточує, а й самим собі. 1 серп-
ня у Замості виявили тіло неві-
домого хлопця, який здійснив 

самогубство через повішан-
ня. Слідчо-оперативна група 
з’ясувала, що за життя покій-
ний зловживав алкоголем. Іще 
одна трагедія сталася 12 серп-
ня: вдень нетверезий 34-річний 
чернігівець пішов ловити раків 
на одне з селищних водоймищ 
і втопився. Його тіло витягли з 
води рятувальники 5-ДПРП РС 
ГУ ДСНС. 

Зранку того ж дня на в’їзді 
до Чернігівки з боку Верхнього 
Токмака авто, яким керувала 
49-річна мешканка райцентру, 
зіткнулося з поклонним хрес-
том, збивши його з основи. За 
інформацією старшого слід-
чого Чернігівського ВП, майо-
ра поліції Дмитра Копотя, жінка 
не впоралася з керуванням під 
час з’їзду на другорядну доро-
гу. Пошкоджений автомобіль не 
підлягає відновленню, а його 
власницю з тяжкими травмами 
госпіталізували до Запорізької 
обласної лікарні.

За статистикою, близько 
80% ДТП стаються в 40-кіло-
метровому діапазоні від місця 
мешкання водіїв: саме в цій зоні 
вони почуваються за кермом 
найбільш розкуто, втрачають 
страх і обачність. Тож, виру-
шаючи навіть у недалеку доро-
гу, пам’ятайте про плачевний 
стан наших шляхів і дотримуй-
теся Правил дорожнього руху 
та безпечного водіння. 
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Нашу лагідну, життєрадісну, творчу, 
милу та найкращу у світі донечку 

КОВАЛЬ 
Ілону Андріївну 

(смт Чернігівка) 
щиро вітає-
мо з юві-
л е й н и м 
Днем наро-
дження – 
18-річчям, 
яке вона 
с в я т к у є 
сьогодні, 17 
с е р п н я . 
Б а ж а є м о 
всього най-
кращого у 
Твоєму кві-
тучому жит-
ті. Нехай криштале-
ва ваза Твоєї 
молодості буде на-
повнена чистою во-
дою, в якій ніколи не 
в’януть білі лілії вірності, червоні 
троянди кохання і скромні ромашки 
надії. Нехай кожен Твій день буде 
схожим на пісню, яка приносить лю-
дям лише щастя, радість і кохання. 
Нехай Твоє життя буде квітучим са-
дом, хай збуваються всі Твої мрії.

З любов’ю – мама, тато та всі рідні 

Цього особливого літнього дня ша-
новну колегу, гарну і чарівну жінку 

ГОНЧАРЕНКО 
Олену 

Анатоліївну
(с. Владівка) 

вітаємо з ювілейним 
Днем народження. 
Ваш ювілей – це та 
вершина, з якої 
в і д к р и в а ю т ь с я 
обрії великого 
життєвого досвіду, 
мудрості і наснаги на 
нові звершення. 
Бажаємо, щоб Ваша багата, щира 
душа завжди випромінювала світло 
радості, а завзяття, удача та опти-
мізм ішли поряд дорогою щастя. 
Від зорі Вам – надії і любові, 
А від сонця – щастя і тепла, 
Щирої і лагідної долі
І криницю, сповнену добра. 
Хай завжди Вас шанують люди
І не сходить усмішка з лиця, 
Хай життя Ваше піснею буде, 
А тій пісні не буде кінця. 

З повагою – трудовий колектив 
Владівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Дорогого мужа, заботливого папоч-
ку, внимательного дедушку

ОЛЕКСИЕНКО 
Петра 

Викторовича 
(с. Ново-

михайловка) 
от всей 
души по-
здравляем 
с 55-лети-
е м ! 
Ж е л а е м 
к р е п к о г о 
здоровья, 
семейного 
благополу-
чия и дол-
гих лет 
жизни.

Прекрасного мужа, 
отца и дедушку, 
Самого лучшего, кто 
всем нам нужен, 
Главного в жизни, кто 
нам всех милей, 

Мы поздравляем сейчас 
с Днем рождения! 

За любовь и тепло спасибо Тебе,
За то, что Ты есть всегда 

в нашей судьбе. 
Пусть жизнь будет светлой, 

радостной, ясной, 
Дела у Тебя идут пусть прекрасно, 
Здоровья и счастья еще пожелаем,
А мы все Тебя, наш родной, обожаем. 

С любовью – жена, дети, внучка  

Тираж 3282
Зам.№962

17.8. 2016 

18 августа отметит свой юбилейный 
День рождения моя любимая племян-
ница 

ДЕМОЧКО 
Ирина Юрьевна 

(с. 
Заря) 

Счастья я желаю 
и здоровья, 

И чтоб на все 
хватало сил, 

Чтоб каждый 
день Тебе 

с любовью 
Лишь радость 

приносил. 
С любовью – 

дядя Саша

15 серпня добра, лагідна, найрідніша 
дружинонька, мама, бабуся та праба-
буся

СИНЯК 
Ганна Матвіївна 
(смт Чернігівка) 

відсвяткувала свій юві-
лей – 70- річчя! 
От юбилеев в жизни 

не уйти, 
Они настигнут каждого, 

как птицы, 
Но, главное, 

сквозь годы пронести 
Тепло души, 

сердечности частицу. 
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
Желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья.

З любов’ю – чоловік, діти, онуки, 
правнуки. 

ЗЕРНО від 1 тонни (паї). 
т. 098 900 05 48;  066 350 50 05. 
***
ЗЕРНО ДОРОГО. т. 066 153 55 26. 

Учні 2 та 7-б класів Чернігівської СШ І-ІІІ 
ст. «Надія» та їхні батьки, класні керівни-
ки Галич В.В., Валипіч Л.І., Перетятько 
В.Я. висловлюють щирі співчуття 
Кропивко Вероніці та Руслану, їхнім рід-
ним із приводу передчасної смерті бать-
ка – 

КРОПИВКА Сергія Миколайовича 

Сім’ї Линник С.Є., Штапаук М.Н., 
Кошерець О.Я., Холін В.Ю., Божко В.К., 
Кириченко В., Сохань О., Хлепітько Ю.А., 
Сіденко Л.А., Козицька В.М., Черненко 
Н.Д., Линник В.В., Карпенко А.С., Грицун 
М.М. висловлюють щирі співчуття дітям 
Любові Володимирівні, Олександру 
Володимировичу, онукам і правнукам із 
приводу смерті мами, бабусі та праба-
бусі – 

ОПРИШКО Раїси Василівни

Сім років світлої пам’яті 
дорогого, любого синочка, брата, 

онучка. 

ГУБАНОВ 
Роман В’ячеславович

(с-ще Стульневе) 
03.11.1995 – 19.08.2009 

Смерть унесла Тебя мгновенно, 
Не дав последних слов сказать. 
Как это больно и ужасно –
Вот так, внезапно и навеки, 
Родного человека потерять. 
Да, не вернуть Тебя, мы знаем, 
Но оттого не легче жить. 
Мы очень по Тебе скучаем 
И будем вечно Тебя любить. 
Память о Тебе пусть будет вечной – 
Для кого Ты дорог, кем любим. 
Никогда мы Тебя не забудем, 
Любим, помним и всегда скорбим. 
Мама, брат Саша, сестра Соня, дядя 

Саша, бабуся, дідусь 

Три роки світлої 
пам’яті. 

КАЦАПОВ 
Дмитро 

Герасимович 
(с. Ново-

михайлівка) 
22.11.1939 – 
18.08.2013 

Дні минають, вдаль летять невпинно, 
А поруч вже нема Тебе. 
І серце так запитує невинно: 
Чому, чому Ти залишив мене? 
Без Тебе хата пусткою здається, 
А на душі ще й досі гіркота, 
І серце болем ще не раз озветься, 
Бо поруч вже нема Твого плеча. 
Біль серце стискає, гірко плаче душа, 
Більшого горя немає, 

ніж втрата Твого життя.
У вічній скорботі – дружина

НАЗАВЖДИ

В СЕРЦІ

Принимаю СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ, ХРЯКОВ. 
т. 066 994 11 86, 067 788 01 04. Александр

терміново, недорого БУДИНОК по вул. 
Соборній, 464, навпроти магазину «Гарячий 
хліб». т. 066 541 44 20. 
*** 
ДРОВА, недорого, пиляні, рубані. т. 095 061 12 57. 
*** 
ЦУЦЕНЯТ (порода алабай). т. 096 791 09 09.
*** 
терміново ПАСІКУ (8 вуликів та все обладнан-
ня), ХОЛОДИЛЬНИК, НОУТБУК, супутнико-
ву АНТЕНУ, МІКРОХВИЛЬОВУ ПІЧ, дві інтер-
нет-антени з підключенням. т. 066 536 66 28. 
*** 
АВТОМОБІЛЬ «Жигулі» («Лада») в доброму 
стані. т. 095 839 85 65.
*** 
КОБИЛУ. т. 063 163 01 16. 
*** 
в’єтнамських ПОРОСЯТ (2 місяці). 
т. 097 974 01 24.  
*** 
1-кімнатну КВАРТИРУ. т. 095 338 67 92. 
***
СЕЛІТРУ. т. 098 900 05 48, 066 350 50 05.

-
ї 
-
-

ЗАКУПОВУЄМО
 

т. 067 703 05 67, 095 115 12 15.

КУПЛЮ СВИНЕЙ. 
ДОРОГО.                     т. 066 138 29 19

Принимаем СВИНИНУ, 
ГОВЯДИНУ, ХРЯКОВ, ТЕЛЯТ. 
т. 066 460 58 48; 067 597 78 52 (Валентин) 

Терміново потрібен 
 
 

соняшнику комбайном «Нива» 
та виконання інших 

польових робіт.

т. 050 456 97 08 

ДРОВА 
ПРОДАМ.  т. 099 378 88 90

РАБОЧИЕ на стройматериалы 
и бытовую технику.

по сниженным ценам.
т. 095 135 27 13, 066 403 71 41,

 096 280 51 04 

Принимаем
СВИНИНУ, 

ГОВЯДИНУ, ХРЯКОВ 
внутряков, ТЕЛЯТ

т. 096 349 67 26, 099 545 99 39. Николай

Продам АВТОМОБІЛЬ Niva 
Chevrolet 2008 року, повний 

фарш. т. 066 796 75 78

• КАТРУСИНІ РЕЦЕПТИ

Фарширований Фарширований 
капустою капустою 

болгарський болгарський 
перець на зимуперець на зиму

Такий салат є досить незвич-
ним на вигляд, але дуже смач-
ним на смак. Перець за цим 
рецептом виходить смачним, 
а капуста хрусткою і солодкува-
тою. Фарширований перець ка-
пустою підходить до відвареної 
картоплі, рису.

Інгредієнти
Солодкий болгарський пе-

рець (маленький) —  1 кг;
капуста —  1 шт;
морква —  1–2 шт;
часник, мед.
Для маринаду:
вода —  1 л;
оцет —  150 мл;
цукор —  200 г;
олія —  100 мл;
сіль —  2 ст. л.

Приготування
Перець почистити, виріза-

ти плодоніжки з насінням, ре-
тельно промити водою. Залити 
перець окропом (щоб став 

м’яким) і накрити кришкою, за-
лишити на 20 хв.

Моркву почистити і промити 
водою, потерти на терку.

Капусту помити, видалити 
погані листя, дрібно нашатку-
вати, додати моркву, посолити, 
пом’яти, щоб стала м’яка.

Перець начинити: на дно 
перцю кладемо 2 зубка часнику 
і мед на кінчику ножа, начиняє-
мо капустою дуже туго.

Тепер треба приготувати 
маринад для фаршировано-
го перцю: у воду додати сіль, 
цукор, столовий оцет і олію. 
Довести маринад до кипіння.

Фарширований перець ви-
кладаємо в гарячі стерилізова-
ні баночки, заливаємо гарячим 
маринадом і стерилізуємо про-
тягом 10–15 хв. Закатуємо 
кришками.

Фарширований капус тою  
пе рець на зиму готовий

Смачного, любі мої!
Ваша Катруся:)

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ!

Якщо ви стали свідком корупційних діянь 
співробітників ГУ ДСНС України 
у Запорізькій області, ви можете повідоми-
ти про ці факти до ГУ ДСНС України 
у Запорізькій області за адресою: 69002, 
м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, телефон 
довіри 061 787 94 45.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

• 19 СЕРПНЯ – ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА 
І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

ЧОМУ МИ ЧОМУ МИ 
ОСВЯЧУЄМО ФРУКТИ? ОСВЯЧУЄМО ФРУКТИ? 

Павло ШТЕФУРА, 
благочинний Чернігівського округу, настоятель Чернігівського 

храму Різдва Пресвятої Богородиці, протоієрей, 
Василій ПАШ, 
настоятель Просторівського храму 

У У День Преображення Господнього (Яблучний Спас) ми зга-
дуємо євангельську подію на горі Фавор, коли Господь 

преобразився перед Своїми учнями і перед ними з’явилися 
старозаповітні праведники – пророки Мойсей та Ілля.

За церковною  традицією, 
цього дня освячується вино-
град нового врожаю.

Оскільки в наших краях, на 
відміну від спекотних східних 
країн, виноград у цей час ще не 
достигає, почали освячувати 
інші фрукти — яблука. Попри те, 
що зараз на ринках виноград 
продається постійно, народ усе 
одно несе до храму на освячен-
ня яблука.

Традиція не їсти яблука до 
Спаса була покликана вберег-
ти людей від отруєнь недозрі-
лими фруктами. Проте клімат 
настільки змінився, що частина 
яблук у серпні вже навіть відхо-
дить, тому така заборона вже не 
актуальна. 

Плоди приносять для освя-
чення до храму на знак подяки 
Богові, а не для того, щоб вони 
набули якихось особливих, «ча-
рівних» властивостей.

Господь міг би створити ті чи 
інші плоди, придатні для спожи-
вання в їжу, непоказними або 
несмачними, але поживними і 
корисними для людського ор-
ганізму. Однак, люблячи люди-
ну, Він створив їх привабливими 
для нас, зробив так, що завдяки 
нашим смаковим рецепторам, 
теж даним від Господа, нам ра-
дісно і приємно куштувати те, 
що Господь створив для нас.

І ось, на свято 
Преображення, ми приноси-
мо до храму початки врожаю, 
щоб із вдячністю сказати Богу: 
«Господи, Ти сотворив усе необ-

хідне для нас, для нашого про-
живання на цій землі, створив 
усе «добро красно», як гово-
риться церковнослов’янською 
мовою, тобто гарно і, звичайно, 
смачно. Ми приносимо ці плоди 
в подяку за те, що Ти дав мож-
ливість виростити їх, зібрати і 
скуштувати».

Власне, в цьому і полягає 
сенс освячення плодів – подя-
ка Господу за новий урожай, за 
нові плоди, а зовсім не в тому, 
щоб зробити їх «оберегами». Ні, 
після освячення вони залиша-
ються такими ж плодами.

У день свята Преображення, 
19 серпня, після Божественної 
Літургії, духовенство виходить 
на амвон, щоб помолитися 
Господу з проханням освятити 
принесений до храму перший 
урожай винограду та плодів.

У храмі Різдва Пресвятої 
Богородиці напередодні, 18 
серпня, о 16.00, відбудеться 
святкове вечірнє Богослужіння. 
19 серпня, в День 
Преображення Господнього, о 
8:30 розпочнеться Літургія, а 
після неї, о 10:30, – освячення 
фруктів.

У с. Просторе 19 серпня 
відбудеться престольне свя-
то: о 7.30 – освячення води, о 
8.30 – Божественна Літургія, 
після якої – освячення яблук та 
винограду. 

Запрошуємо всіх вірян ра-
йону розділити з нами духов-
ну радість від Преображення 
Господнього! 

Стартує 
друге коло 
першості

Районна федера-
ція футболу

У У суботу, 13 серпня, 
відбулися матчі-від-

повіді півфіналу районно-
го Кубка. Команди зіграли 
з наступними результа-
тами: ФК «Чернігівка» - 
«Граніт» (Новополтавка) 
4:2, «Стріла» (Богданівка) 
- «Вікторія» (Довге) 1:2.

20 серпня розпочнуться 
ігри другого кола районного 
чемпіонату. Зіграють «Стріла» 
- ФК «Чернігівка», «Вікторія» - 
«Олімп» (В. Токмак), «Граніт» 
- «Дизель» (Просторе). 
Початок матчів — о 16:00.

24 серпня на 
Чернігівському селищному 
стадіоні у парку відбудеть-
ся фінальний матч районно-
го Кубка між ФК «Чернігівка» 
та довгинською «Вікторією». 
Початок — об 11:00.


